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Inleiding
Vereniging JuristenRijk vierde in 2017 haar tienjarig jubileum: ze werd op 4 april 2007
opgericht. Om die reden heeft het bestuur van de vereniging de jaarlijkse
voorjaarsbijeenkomst aangegrepen om groots uit te pakken met een jubileumbijeenkomst in
Theater aan het Spui in Den Haag, gevolgd door de uitreiking van de door JuristenRijk in het
leven geroepen prijs Overheidsjurist van het Rijk. Wilco de Vos was de eerste winnaar.
Ledenbestand
In het verslagjaar hebben 16 overheidsjuristen zich als lid aangemeld en zijn er 22 leden
uitgeschreven. Het aantal leden bedraagt 278.
Bestuur
In 2017 heeft het bestuur afscheid genomen van vier bestuursleden: Heleen Dekker, André
Andeweg, Daphne de Groot en Arne de Winter.
Heleen Dekker was sinds 2011 voorzitter. Na afloop van haar zittingstermijnen is
Ernst-Paul Nas, directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische
Zaken, haar als voorzitter en bestuurslid opgevolgd.
André Andeweg was sinds 2016 penningmeester. Vanwege vertrek naar het buitenland heeft
hij het bestuur moeten verlaten. In zijn plaats is Erlinde Kuijpers, teammanager Juridische
Zaken van de Autoriteit Consument en Markt, in de functie van penningmeester benoemd.
Daphne de Groot was sinds 2012 algemeen bestuurslid. Zij is afgetreden en heeft inmiddels
het hoofdredacteurschap van JuristenRijk op zich genomen (zie onder Communicatie). Arne
de Winter was haar als bestuurslid opgevolgd, maar heeft die functie neergelegd in verband
met het aanvaarden van een nieuwe baan. De functie is in 2017 niet meer vervuld.
Reyer van der Vlies was reeds algemeen bestuurslid en heeft in 2017 de functie van
secretaris overgenomen van Tineke Witberg. Zij is, evenaals Heike Schröter en Jan Willem
Severijnen, lid van het bestuur gebleven.
Het bestuur heeft in het verslagjaar zesmaal vergaderd. Daarnaast is het bestuur in
verschillende samenstellingen vaker bijeengekomen om de jubileum- en najaarsbijeenkomst
te organiseren.
Bijeenkomsten

JuristenRijk heeft in 2017 twee bijeenkomsten georganiseerd: een voorjaars- en een
najaarsbijeenkomst. De voorjaarsbijeenkomst stond geheel in het teken van het jubileum
van de vereniging; deze bijzondere bijeenkomst vond plaats in Theater aan het Spui in Den
Haag. De najaarsbijeenkomst was eenvoudiger van opzet en vond plaats in het gebouw van
de Academie voor Overheidsjuristen aan het Lange Voorhout.
De Voorjaarsbijeenkomst
Het onderwerp van de voorjaarsbijeenkomst, die plaatsvond op 24 april 2017, was ‘Taal en
recht’. Sprekers waren Bart-Jan van Ettekoven, de toenmalige aankomende voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, en Paul van den Hoven, hoogleraar taal
en communicatie aan de Universiteit Utrecht. Voor de luchtige noot had het bestuur Floortje
Schoevaart gevraagd om het inhoudelijke deel van de jubileumbijeenkomst af te sluiten met
een sketch over de taal van juristen. Floortje was ook aanwezig bij de opening van vereniging
JuristenRijk in 2007.
Aan de voorjaarsbijeenkomst ging een algemene ledenvergadering vooraf (zie hierna). Het
bestuur was tevreden over de hoge opkomst en de goede sfeer van de jubileumbijeenkomst,
die mede te maken had met de eerste uitreiking van de prijs voor de beste Overheidsjurist
van het Rijk.
Overheidsjurist van het Rijkprijs
Om het juridische vak bij de Rijksoverheid beter te profileren, was het bestuur op zoek naar
nieuwe manieren om haar doelgroep onder de aandacht te brengen. Met het oog op het
jubileum werd gekozen voor een feestelijke bijeenkomst em voor een prijsuitreiking voor
een toonaangevende, inspirerende jurist in dienst van de Rijksoverheid. Collega’s van de
Rijksoverheid konden zelf een collega nomineren.
In totaal werden vijf juristen genomineerd: Jurian Langer (BZ), Laurens Schoute (oud-OCW,
V&J) Mariette Lokin (FIN), Patrick van den Berghe (EZ) en Wilco de Vos (I&M). De jury
bestond uit:
∙ Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van V&J;
∙ Eveline Ruinaard, directeur Kifid (en oud-directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van
State;
∙ Simone Boitelle, directeur Communicatie van het ministerie van Financiën;
∙ Paul van den Hoven, hoogleraar taal en communicatie; en
∙ Ellen de Bruin, plv. directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van EZ.
Op basis van door het bestuur vastgestelde criteria koos de jury Wilco de Vos uit als winnaar.
Hij kreeg naast de eer en bloemen een beeldje en een bedrag van € 2.500, te besteden aan
opleidingen.
Algemene ledenvergadering
Als gebruikelijk vond de algemene ledenvergadering (ALV) voorafgaand aan de
voorjaarsbijeenkomst plaats. Ernst-Paul Nas en Arne de Winter zijn tijdens de ALV in het
bestuur geïnstalleerd (zie onder Bestuur).
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De Kascommissie, bestaande uit Huib van Romburgh en Peter van Putten, kon aanvankelijk
niet zien hoe de financiële aansluiting van het jaar 2015 met het jaar 2016 had
plaatsgevonden. Dat kwam onder andere doordat een aantal onvindbare leden in één keer
was afgeboekt. Na het overhandigen van nadere gegevens en een uitleg heeft de
Kascommissie haar goedkeuring verleend.
De Najaarsbijeenkomst
De najaarsbijeenkomst vond plaats op 31 oktober 2017 en had als onderwerp ‘Algemene
verordening gegevensbescherming’. Om dit actuele onderwerp zo breed mogelijk te
belichten, is voor sprekers uit verschillende hoeken gekozen:
Marte van Graafeiland, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn;
Pieter de Groot, functionaris gegevensbescherming van het ministerie van V&J; en
Olga Nijveld en Eva Lachnit, juridisch adviseurs bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voorafgaand aan de najaarsbijeenkomst vond een extra ALV plaats om Erlinde Kuijpers als
bestuurslid te installeren.
Communicatie
Om met haar leden te communiceren, maakt de vereniging – naast mailings – gebruik van
haar website en het blad JuristenKijk. De redactie van JuristenKijk is sinds 2016 weer op volle
sterkte. In de zomer van 2017 is een nieuwe editie van het verenigingsblad verschenen,
waarin de jubileumbijeenkomst over taal en recht centraal staat. In deze editie staan ook
interviews met drie oud-voorzitters van de vereniging: Paul de Vries, Harke Heida en Heleen
Dekker. Huidig voorzitter Ernst-Paul Nas blikt vast vooruit.
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